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Eigenschappen van de Dubbeldoelsilo
•  Gemaakt van glasvezelversterkte  

kunststof (GVK);
•  Spiegelgladde en naadloze binnenwand;
•  Geen roestvorming en chemisch resistent; 
• Semitransparant;
• Lange levensduur;
•  Hoge isolatiewaarde en weinig  

condensvorming;
•  Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen;
• Zeer onderhoudsarm;
•  Standaard geschikt voor opslag van 

producten tot 50°C.

Standaarduitvoering
• Diameter 280 en 300 cm; 
• Inhoud 35 tot 60 m3; 
• Stortgewicht 1000 kg/m³;
• Maximum temperatuur 50°C;
•  Vulpunt, messing afsluiter met 3” VK 

80 tankwagenkoppeling met dop;

• RVS Roerwerk, type A 2.2 kW; 
•  6” messing afsluiter met hefboom schuif-

bediening vanaf de grond bedienbaar;
•  RVS uitloop 6” oplierbaar d.m.v. handlier;
•  PVC ontluchtingsleiding Ø160 tot  

1700 mm vanaf het fundament;
• DN600 mangat in de cilinderwand;
•  Thermisch verzinkte ondersteuning  

op  korte rok;
• Wit gekleurd dak;
• Semitransparant; 
•  Kunststof schakelkast met 24 uur  

schakelklok en softstarter voor roerwerk;
•  Roerwerk motor is bekabeld en aange-

sloten op de schakelkast;
• Verankering met boorankers;
• EPDM pakkingen.

Afwijkende uitvoeringen in verband  
met temperatuur en/of bestendigheid  
op aanvraag.

Dubbeldoelsilo

Speciaal voor veehouderijbedrijven heeft Polem de  
Dubbeldoelsilo ontworpen. Deze silo is zowel geschikt voor 
de opslag van natte bijproducten als van droge producten. 
De Dubbeldoel silo is met name bestemd voor bedrijven 
die te maken hebben met wisselende verkrijgbaarheid van 
traditionele enkelvoudige grond stoffen en bijproducten uit 
de levensmiddelenindustrie. Met de Polem Dubbeldoelsilo 
blijft u flexibel; de silo kan eenvoudig worden omgebouwd. 
Uiteraard is de Dubbeldoelsilo zo ontworpen dat de houd-
baarheid van de opgeslagen producten is gegarandeerd.
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Vrije uitloop oplierbaar

Schakelkast

Hefboom schuifbediening

Vulpunt
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Type Diameter  
in cm 

Inhoud  
in m3

Hoogte  
in cm

Poten h.o.h 
in cm

Indicatie fundamentafmeting 
in cm

DDS 4-280 VU 280 35 997 198 350 x 350 x 55

DDS 4-280 VU 280 50 1241

DDS 4-300 VU 300 35 935 212 375 x 375 x 50

DDS 4-300 VU 300 50 1147

DDS 4-300 VU 300 60 1289

De hoogtemaat van de silo is inclusief roerwerkmotor 

De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament. 
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